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1. Wat gebeurde er in 2014 

 

1.1. Kribkesroute 2013/ 2014 

Uit hoeveel kribkes bestond de route? 

Antwoord:_________________ 

 

Wie is de initiatiefnemer van de route? 

Antwoord:_________________ 

 

Waar stonden de volgende kribkes? 

 

Antwoord:_________________ 

 

Antwoord:_________________ 
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Antwoord:_________________ 

 

 

1.2. Evenement enzooooo 

 Tijdens welk evenement zijn deze foto’s gemaakt? 
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Antwoord:_________________ 

Op welke datum vond dit plaats? 

Antwoord:_________________ 

 

1.3. Nederland in het nieuws 

Wat hoort hier te staan? 

1 

 

Antwoord:_________________ 

2 

  

Antwoord:_________________ 

3 

 

Antwoord:_________________ 
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4 

 

Antwoord:_________________ 

1.4. Doe es gek  

Wat werd er dit jaar voor het eerst voor de jeugd georganiseerd tijdens de carnaval? 

Antwoord:_________________ 

Waar werd dit gehouden?  

Antwoord:_________________ 

 

Natuurlijk was er zoals elk jaar ook in 2014 weer een optocht tijdens de carnaval.  

Welke Liempdenaren herken jij? 

 Antwoord:_________________ 
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 Antwoord:_________________ 

 Antwoord:_________________ 

 Antwoord:_________________ 
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Antwoord:___________     Antwoord:___________ 

 

                                         

Antwoord:____________     Antwoord:____________ 
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1.5. Van alles wat: 

- Wanneer viel de stroom uit i.v.m. rioleringswerkzaamheden in De Bocht? 

Antwoord:_________________ 

- Wat gebeurde er voor  bijzonders op zaterdag 1 en 15 febr?  

Antwoord:_________________ 

- Wie is de hoofdsponsor van HCL? 

Antwoord:_________________ 

-Waar werden dit jaar tijdens de boomplantdag de bomen geplant door de kinderen van 

Basisschool De Oversteek? 

Antwoord:_________________ 

- Op welk van deze dagen werd er geen oud papier opgehaald bij KHNW? 

2-05-14 

17-10-14 

25-4-14 

27-6-14 

 

Antwoord:_________________ 

  

 

1.6. Weet u het nog? 

Bij welke gebeurtenis uit 2014 horen onderstaande afbeeldingen?  

1  

Antwoord:_________________ 
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2

 

 

Antwoord:_________________ 

 

3  

 

Antwoord:_________________ 

 

1.7. Nederland algemeen.  

Ook dit jaar waren er weer wat vreemde uitspraken.  

Van welke (niet Liempdse Nederlanders) kwamen de volgende uitspraken:  

“Minder, minder” waarop ….. reageerde: “dat gaan we regelen”. 

Antwoord:_________________ 

 

Het is kokosnoot tijd in Brazilië. 

Antwoord:_________________ 

 

“De afgelopen jaren ben ik trots op mezelf geworden en dat wil ik graag blijven.” 

Antwoord:_________________ 
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“Als zij winnen, eet ik mijn kruk op.” 

Antwoord:_________________ 

 

“Henny Huisman is over de datum.” 

Antwoord:_________________ 

 

 

1.8. Evenement 

Regelmatig worden er evenementen georganiseerd in Liempde 

Onderstaand ziet u een foto die gemaakt is tijdens een van deze evenementen 

A Welk evenement bedoelen we? 

  

Antwoord:_________________ 

 

B Voor wie is het evenement bedoeld? 

Antwoord:_________________ 

 

C Hoeveel deelnemers waren er in 2010? 

Antwoord:_________________ 
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1.9. Horizontaal / verticaal / diagonaal 

 

verkiezing 

toneel 

wethouder 

brand 

hockeyveld 

voetbal 

lente 

zomer 

winter 

snor 

licht 

lov 

te (als los woord, dus niet verwerkt in andere woorden) 

 

Antwoord:_________________ 
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1.10 Van elke maand iets 

Om dit leuke jaar alvast te gedenken, willen we graag 1 persoon uit de groep op de foto met 

de volgende 12 voorwerpen. Denk er aan: dit is voor een mooie kalender dus aparte foto's 

graag,zo dicht mogelijk bij de gewenste voorwerpen. 

 Om de volle punten te krijgen, zorgt  u dat de foto's voor 22:30 uur gemaild zijn naar Irma 

Peijnenburg. (irmapeijn@hotmail.nl)  

 

Januari: Unox Worst 

Februari: Laarzen 

Maart:   Kievitsei 

April:  Sigaret 

Mei:  Vrouw met baard 

Juni:  Voetbal 

Juli:  Zonnebril 

Augustus: Paraplu 

September: Tirolerpak 

Oktober: Herfstblad 

November: Buurtkwis 

December: Sneeuwbal 

 

  

mailto:irmapeijn@hotmail.nl
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2. Klein Hoekje Nieuwe Wijk. 

Een mix van vragen over heden en verleden van de roemruchte buurtvereniging  

Klein Hoekje – Nieuwe Wijk. Al heeft de eerste vraag dan weer niks met de buurt te 

maken, maar dat is om er gemakkelijk in te komen… 

2.1. Een bekende dorpsgenoot (hij woont net niet in de juiste buurt) loopt met dit 

horloge rond. Waarvoor staat de letter P. ?   

Antwoord: 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Toenmalig voorzitter van de buurtvereniging Gerard van de Loo nodigt in maart 

1989 de leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 4 april 1989. Op 

de agenda staan onder andere de herverkiezing van Annie Habraken en Frans 

Minkels in het bestuur. Waar werd de vergadering gehouden ? 

Antwoord:_______________ 

2.3. Ons jongste bestuurslid nu is Irma Peijnenburg. Weet u ook wie het 

jongstzittende bestuurslid is? 

Antwoord:_______________ 

2.4. Op 12 februari 1990 schrijven twee buurtbewoners een brief aan wethouder 

Openbare werken, de heer Voets, met het verzoek 1.630 gulden beschikbaar te 

stellen voor materialen in speeltuin Europalaan.  

De een was M. v.d. Wiel van (toen) de Europalaan 17.  Wie was de andere? 

Antwoord:_______________ 
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2.5. Contributie en oud papier zijn door de jaren heen altijd belangrijke 

inkomstenbronnen geweest voor de buurtvereniging. Als achtergrondinformatie: Over 

het jaar 2012 ontving de buurtvereniging 2.518 euro aan contributie en 6.047 euro 

aan oud papier. Vroeger was dat al niet anders. In het verenigingsjaar 1993/1994 

ontving de buurtvereniging 4.222 gulden aan oud papier. Vraag: Hoeveel gulden aan 

contributie ontving de buurtvereniging in het verenigingsjaar 1993/1994 ? Het 

antwoord mag niet meer dan 5%, naar boven of beneden, afwijken van het juiste 

antwoord. 

Antwoord:_______________ 

2.6. Vraag: Hoeveel kilo oud papier werd er door de buurtvereniging opgehaald in 

2012 om die 6.047 euro te verdienen ? Het antwoord mag niet meer dan 5%, naar 

boven of beneden, afwijken van het juiste antwoord. 

Antwoord:_______________ 

2.7. Op woensdag 22 augustus 1984 vindt vanaf kleuterschool “Rakkerland” de 

eerste editie van welk evenement plaats? 

Antwoord:_______________ 

2.8. Onze huidige voorzitter brengt regelmatig een bos bloemen en een doos 

bonbons bij ons erelid. Alhoewel hij geen reiskosten declareert, houdt hij wel de 

afstand bij. Onze voorzitter fietst langs de kortste verharde openbare weg. Hoe groot 

is de afstand (enkele reis) van de oprit van onze voorzitter naar de oprit van ons 

erelid? Rond uw antwoord af op honderd meter nauwkeurig.  

Antwoord:_______________ 

2.9. Onze buurt kent enkele grappige kleine straatjes. Aan welke straat van onze 

buurt liggen de minste voordeuren? Straten waar geen particuliere voordeuren aan 

liggen tellen niet mee. 

Antwoord:_______________ 

2.10. Op 4 januari 1974 wenst het bestuur in een rondschrijven alle buurtbewoners 

een voorspoedig 1974 toe. Er wordt onder andere medegedeeld dat onze buurt door 

loting is aangewezen om een jeugdraad te formeren uit de 5e en 6e klassers uit onze 

buurt. De leden die willen meedoen aan de kienavond op 5 april worden verzocht 

zich, in verband met de organisatie, vóór 15 januari op te geven. Wat was de naam 

van de horecagelegenheid waar de kienavond gepland stond ? 

Antwoord:_______________ 
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3. Sport en Spel 

3.1 In ons mooie Liempde zijn we met zijn allen druk met het verenigingsleven. Dat 

maakt het zo mooi om hier te wonen. Maar hoe lang zijn deze verenigingen en 

stichtingen nu eigenlijk actief. Geef de nummers voor de vereniging/stichting de 

juiste volgorde van oprichting. Begin met de oudste vereniging:  
 

1 H.C. Liempde 

2 Stg. Jeugdvakantieweek Liempde 

3 E.H.B.O. Vereniging Liempde 

4 Soranus 

5 Biljartvereniging ’t Wapen van Liempde 

6 Judoclub Liempde 

7 Handboogschutterij L’Union 

8 Katholieke Plattelands Jongeren Afdeling Liempde 

 

Antwoord: 
        

 

3.2 Hoe heten de banen naar aanleiding van de banenveiling bij tennisvereniging De 

Peppelieren? 

 

Baan 1  

Baan 4  

Baan 5  

Baan 7  

Oefenhok  

 

3.3 Bij het sporten komt wel eens een foute wissel voor. Iets wat een 

trainen/coach/teamlid beter niet had kunnen doen. Geef de naam van de 

personen aan die gewisseld worden / verkeerd wisselt: 
 

● EK Voetbal 2004, Dick Advocaat wisselt tijdens Nederland – Tsjechië: … 

voor …. 

Antwoord: __________________ voor _________________________  
● Olympische Spelen Vancouver 2010, 10km schaatsen: 

Antwoord:_________________________________  
● Finale hometrainen DVG 2014: 

Antwoord: ______________________ en _________________________ 

 

3.4 Bij welk spel hoort de volgende spelregel: 

1. Het spel stopt wanneer het team 6 munten/kippen kwijt is. Dit team heeft 

dan verloren.  

Antwoord: ___________________________________________  
 

2. De brug is het cruciale onderdeel in het spel, als je een brug hebt 

gekregen mag je daarna namelijk verder naar de volgende ring. 

Antwoord: ___________________________________________  
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3. 32 groene huizen, 12 rode hotels, 2 dobbelstenen 

Antwoord: ___________________________________________  
 

4. Elk blok heeft een lengte breedte verhouding van 3:1, en is iets minder 

hoog dan dat het breed is. 

Antwoord: ___________________________________________  
 

5. Het speelveld heeft een breedte van 5 meter en een lengte van 8 meter. 
De ondergrond is meestal gras, maar bijvoorbeeld gravel, zand of sneeuw 
kan ook. Kies wel een redelijk effen stuk uit om je speelveld op te bouwen. 

Antwoord: ___________________________________________  
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3.5 Krantenkoppen aanvullen van Olympische spelen. 
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3.6 Ken je sport! Bij welke sport komt dit onderdeel voor? 

  Antwoord: __________________________________  

 Antwoord: _________________________________  

 Antwoord: _________________________________ 

 Antwoord: _________________________________ 

 Antwoord: _________________________________ 

 Antwoord: _________________________________ 

 Antwoord: ___________________________________ 
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 Antwoord: _________________________________ 

 
 

3.7 Er is altijd nieuws tijdens het WK. Ook tijdens het WK van 2014. Vul op de 

ontbrekende plaatsen het juiste woord in: (5 invulvlakken) 

Tijdens de wedstrijd ______________________ tegen 

__________________________ beet ____________________________ 

__________________________________ . De bijbehorende straf die de FIFA 

hem daarna oplegde was 

___________________________________________________________ . 

 

3.8 De Kromme kennen de meesten onder ons wel. Of wat denk je van het IJskonijn? 

Maar er zijn er nog veel meer! Noem de bijnamen van de volgende sporters:  
 

 Antwoord: _________________________________ 

 Antwoord: _______________________________ 

 Antwoord: __________________________________ 

 Antwoord: _______________________________ 

 Antwoord: _______________________________ 
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 Antwoord: __________________________________ 

 

3.9 Van welke fabrikant, van welk merk, is het volgende spel: 

● Mastermind:  

 

● Nijntje Bonte Ballonnen 

 

● Mens erger je niet! 

 

● Triominos 

 

● Ik hou van Holland bordspel 

 

 

3.10 Je staat bij Monopoly op Biltstraat Utrecht. Je gooit 3 ogen met je 

dobbelstenen. Je tegenspeler heeft op het betreffende vakje één huis staan. Om 

hoeveel gulden zal je tegenspeler je vragen? Het gaat hier om de Nederlandse 

versie van na 1961. 

Antwoord:_________________________________________   
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4. Daar kraait geen haan naar 

 

Vraagje tussendoor: wie kent er een dier met maar één poot ?  

Antwoord: een halve haan. Hier krijg je helaas geen punten voor… 

We hebben een oud cassettebandje terug gevonden met leuke opnames afgewisseld 

door oude reclames. Probleem is alleen dat onze haan (toen hij nog een hele haan 

was) er af en toe tussendoor gekraaid heeft.  

Kunnen jullie invullen waar de haan overheen gekraaid heeft? 

Voor de duidelijkheid: 

We hebben het voor jullie op de site van KHNW gezet. Er zijn 10 geluidsfragmenten. 

We hebben een paar enthousiaste Belgen bereid gevonden om ze te nummeren van 

één tot tien. Je hoort eerst het cijfer en dan het fragment. We zoeken de tekst die in 

de plaats heeft gestaan van het gekraai van de haan. Succes! 

Fragment 1 
 

Fragment 2 
 

Fragment 3 
 

Fragment 4 
 

Fragment 5 
 

Fragment 6 
 

Fragment 7 
 

Fragment 8 
 

Fragment 9 
 

Fragment 10 
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5. Vruuger / Terug in d’n ted 

 

5.1.  Foto’s 

Hieronder zien jullie foto’s uit vroeger tijden van Liempde.  

Noteer onder de foto welke gebeurtenis, evenement of historisch gebouw je ziet. 

 

 Gebeurtenis: 

 

 

 

 Evenement: 
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Wat Gebeurtenis: 
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Wat Historisch gebouw: 

 

 

 

Wat Evenement: 
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Wat Historisch gebouw: 

 

 

5.2. Kindsterren 

Een tijd geleden werden deze mensen bekend, de een eerder dan de ander.  

Nu zijn ze nog steeds bekend. Wie zijn dit? Schrijf de naam onder de foto. 
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5.3. Gebruiksvoorwerpen 

Tegenwoordig gebeurt veel werk machinaal, vroeger werd dit veelal met de hand 

gedaan. Elke beroep heeft zijn eigen specifieke gebruiksvoorwerpen. 

Bij welk beroep horen onderstaande voorwerpen? 

 

A   F  

B   G  

C   H  

D   I  

E   J  

 

5.4. Beeldentuin 
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Hieronder ziet u verschillende beelden die in Liempde staan.  

Schrijf onder de foto hoe het beeld heet en wat de betekenis is. 

 

Naam 

beeld 

 

Betekenis/ 

gedachte 

 

 

Naam 

beeld 

 

Betekenis/ 

gedachte 
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Naam 

beeld 

 

Betekenis/ 

gedachte 

 

 

Naam 

beeld 

 

Betekenis/ 

gedachte 
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5.5. Kaarten 

Hieronder ziet u twee kaarten van Liempde. 

Omcirkel het juiste antwoord. 

 

In welk jaar is deze kaart gemaakt? 

A. 1903 

B. 1868 

C. 1849 

 

In welk jaar is deze kaart gemaakt? 

A. 1888 

B. 1852 

C. 1867 

 

5.6. Namen 

Liempde heeft in het verleden verschillende namen gehad.  

Omcirkel alle namen die ooit gebruikt werden voor het huidige Liempde. 

Voor elke plaatsnaam die onterecht omcirkeld is, wordt er een punt afgetrokken. 

A. Liempde  E. Liemt 

B. Leymde  F. Lijemde 

C. Liemde  G. Liemd 

D. Liempt   H. Linden 
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5.7. Sint Jans Onthoofding 

Sinds 1867 torent de Parochie Sint Jans Onthoofding midden in het centrum van 

Liempde hoog uit boven de woningen van de parochianen van Liempde. Sindsdien 

zijn er verschillende mensen betrokken geweest bij de parochie.  

Hieronder ziet u twee foto’s. Schrijf onder de foto wie het is en wat de rol van 

diegene was binnen de parochie. 
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Hoe heet deze pastoor?  

Sinds wanneer was hij pastoor in 

Liempde? 

 

Wat was daarvoor zijn beroep?  

 

5.8 Oprichting buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk 

 

● Wanneer is buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk opgericht? 

 

● Noem minimaal twee namen van medeoprichters van de buurt. 

 

________________________________ 

 

________________________________ 
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5.9. Straatnamen 

Zoals in elk dorp zijn er in Liempde veel straatnamen vernoemd naar 

gebeurtenissen, verwijzingen of mensen. Geef bij onderstaande straatnamen aan 

waar deze naam vandaan komt. 

De Kleuskes  

 

 

 

Tooseplein  

 

 

 

Vendelstraat  

 

 

 

De Bleek  

 

 

 

De Geerakkers  
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5.10. Burgemeesters Liempde 

Tot 1 januari 1996 was Liempde zelfstandig en hadden we een eigen burgemeester.  

Hieronder ziet u foto’s van de laatste 4 burgemeesters, schrijf onder de foto wat de 

volledige naam, partij en de ambtsperiode is. 

    

Naam   Naam  

Partij   Partij  

Ambtsperiode   Ambtsperiode  

 

   

Naam   Naam  

Partij   Partij  

Ambtsperiode   Ambtsperiode  
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6. Knappe koppen 

6.1. Coordinaten 

Gerard Schalkx kreeg van het Brabants Centrum de vraag om verschillende beelden 

in Liempde te fotograferen. Helaas wist de redactie alleen de GPS-coördinaten en 

geen namen en adressen van de beelden. Kunnen jullie hem helpen? 

Coördinaat Naam en plaats van het beeld 

N 51 568 049, E 5 373 956  

N 51 569 882, E 5 373 320  

N 51 34.243, E 5 22.402  

N 51 571 681, E 5 373 957  

N 51 567 455, E 5 374 181  
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6.2.  Tangram 

Juffrouw Jeanne van den Hurk heeft in haar klas de kinderen gevraagd om figuren 

met tangram na te maken. Nu hebben enkele kinderen een erg moeilijk figuur 

gemaakt die juf Jeanne zelf niet na kan kijken. Kunnen jullie haar helpen? 

In de tas zit een papier met tangram figuren. Knip deze uit en plak op de volgende 

bladzijde het nagemaakte figuur n.a.v. onderstaande plaatjes. 
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6.3. Communicatie 

Er zijn verschillende manieren voor communicatie om ervoor te zorgen dat iedereen 

van alle Liempdse roddels op de hoogte is.  Helaas kan onze trouwe journalist Hettie 

van de Ven niet alles lezen. Jullie wel? 

 

Afkortingen 

In de huidige communicatie via SMS en Whatsapp worden er veel verschillende 

afkortingen gebruikt. Kennen jullie ze allemaal? 

A DIDO  

B THNX  

C KIKADEWADO  

D BRB  

E W88  

 

6.4. Overeenkomst 

Wat is de overeenkomst tussen onderstaande dames? 
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  ESMEE   BIBI    A.  
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6.5. Weetjesfilippine 

Vul de antwoorden op onderstaande vragen in de onderstaande filippine in. Begin in 

het vakje NAAST het getal. 

Welk woord staat er van boven naar beneden? 

1. In welke straat zat voorheen tennisclub De Peppelieren? 

2. Wat is de achternaam van de artiest die op vrijdagavond optrad tijdens het 

jubileumweekend van fanfare Concordia?  

3. Wat kost een entreekaartje voor kinderen tijdens de maandelijkse vogel- en 

kleine huisdierenmarkt?  

4. Hoeveel binnenbanen zijn er bij handboogvereniging Soranus? 

5. Wat is de voornaam van de vader van onze Liempdse slager, Willy Beerens?  

6. Wat wordt er elke eerste maandag van de maand georganiseerd bij het 

Wapen?  

7. Hoeveel punten moet je hebben om winnaar te zijn bij beugelen?  

8. Met welk schoeisel staat Liempde bekend?  

9. Wat is de voornaam van de vorige eigenaar van de Durpsherberg? 

 

    1.         

    2.         

  3.           

   4.          

    5.         

6.             

     7.        

8.             

   9.          

 

Antwoord: 
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6.6.  Uitvinders 

Voor onze wetenschappers (in spe) in Liempde, wordt het nu tijd om de oude 

schoolboeken er maar eens bij te halen. Volgens ons zijn er nog geen formules 

vernoemd naar Liempdse wetenschappers, maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog 

komen… 

Van welke knappe koppen zijn de volgende wetenschappelijke formules of 

verschijnselen? 

A Actie = reactie 

 

 

 

B a² + b² = c² 

 

 

 

C Onder druk wordt alles vloeibaar 

 

 

 

D E = MC²  
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6.7.  Symbolen 

Veel bedrijven hebben een kenmerkend logo en lettertype. Van welk bedrijf zijn deze 

letters? 

Het gaat om zowel Liempdse en wereldwijde bedrijven. 

 

 

 

L  

I  

E  

M  

P   

D   

E   
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Liempdse Buurtkwis 2014 – BV Klein Hoekje / Nieuwe Wijk – teamnummer: Reserve 

45 
 

6.8.  Paardensprongen 

Welke knappe koppen zijn dit? 

 

B D T 

I > R 

A T P 

 

N E E 

! < O 

Y C B 

 

 

 

U R * 

E > Q 

I E N 

 

E U  

D < Z 

T N O 
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6.9. Hoedenraadsel 

De vier heren van het bestuur (Kees, Theo, Jos en Maarten) hebben elk één hoed 

op. Eén van hen heeft een witte hoed op, één een zwarte hoed en twee hebben een 

rode hoed op. 

Elk van de heren weet van zichzelf welke kleur hoed hij draagt. Ze weten ook de 

kleur hoed van elkaar.  

Nu gaan de heren enkele uitspraken doen. Daar zijn een paar spelregels aan 

verbonden, waar elk der heren zich – uiteraard – keurig aan houdt. De spelregels zijn 

als volgt: 

● Als je een witte hoed op hebt, spreek je de waarheid. 

● Als je een zwarte hoed op hebt, lieg je. 

● Als je een rode hoed op hebt, mag je zelf weten of de je waarheid spreekt of 

liegt. Maar als je eenmaal hebt gekozen moet je dat vervolgens consequent 

volhouden. 

 

De uitspraken zijn als volgt: 

Kees:   “Ik heb dezelfde kleur hoed op als Jan.” 

Theo:  “Kees heeft een witte hoed op.” 

Kees:   “Ik heb een rode hoed op.”  

Jos:  “Ik tel op de hoofden van Theo, Kees en Maarten precies één zwarte 

hoed.” 

Maarten: “Ik tel op de hoofden van Kees, Theo en Jos precies twee rode 

hoeden.” 

Theo:  “Kees en Jos hebben dezelfde kleur hoed op.”  

 

Wie heeft welke kleur hoed op? 

Kees:   Jos: 

   

Theo:   Maarten:  
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6.10. Rekenen 

Net als voor de leerlingen die dit jaar eindexamen doen, is het ook voor jullie 

belangrijk om te blijven rekenen. Daarom hier een paar rekenopgaven. Kladpapier is 

eigenlijk niet toegestaan, maar wellicht komen wij daar niet achter ;-) 

 

A. Welk cijfer hoort op de puntjes te staan? 

 

√2 + √8 = √...  

 

 

 

 

B. Welk woord hoort op de puntjes te staan?  

 

 

Dozijn² = ….  

 

 

C. Hoeveel priemgetallen liggen er tussen de 200 en 300?  
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7. Ons mooie Liempt 

 

 

7.1. Post 

Voor onze postbode Toos van Kronenburg is het nog altijd lastig te weten waar ze haar post 

kwijt kan. Gelukkig zijn steeds meer huizen te herkennen aan de brievenbus.  

Herkennen jullie ze ook? Schrijf het adres naast de foto. 

1   

2              
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3             

4             

 

7.2. Vergrijzing 

Ons mooie Liempt is steeds verder aan het vergrijzen.  

Bij welke persoon vond in onderstaande gevallen de vergrijzing plaats? 

Adres van: 
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Adres van: 

 

 

Adres van: 
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Adres van:     Adres van: 

 

7.3. Vogelvlucht 

In Liempde staat een huis waarop met vogelhuisjes de “naam” van het huis staat 

geschreven.  

Wat is de naam van dit huis? 
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7.4. Voetbal 

Over vergrijzing gesproken 

In Liempde vonden ooit de Liempdse voetbalkampioenschappen plaats.  

In welk jaar zijn onderstaande foto’s genomen?  

Antwoord:_______________ 

Welke sportievelingen zijn er te zien op onderstaande foto’s? 

1   Antwoord:_______________ 

2  Antwoord:_______________ 

3  Antwoord:_______________ 

4  Antwoord:_______________ 

5  Antwoord:_______________ 



Liempdse Buurtkwis 2014 – BV Klein Hoekje / Nieuwe Wijk – teamnummer: Reserve 

54 
 

6  Antwoord:_______________ 

7  Antwoord:_______________ 

8  Antwoord:_______________ 

7.5. Straatnamen 

 Welke straatnamen worden hier uitgebeeld? 

1 

    

2 
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3 

   

4 

        

 

 

5 
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6 

          

 

7 

  

8 

     

9 
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10 

   

 

 

7.6. Wie/wat/waar? 

Wat wordt afgebeeld op onderstaande afbeeldingen?  

 

 

Antwoord:_______________ 

In welk jaar was dit?  

Antwoord:_______________ 
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Wat hoort er in het zwarte vlak te staan? 
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7.7. Kun jij het ver-band leggen? 

Wat is de naam van deze band? 

 

Antwoord:_______________ 

 

Wat is de naam van de persoon die is vermomd? 

Antwoord:_______________ 

 

7.8 Het bel-spel 

Wat hebben onderstaande telefoonnummers met elkaar te maken? 

0411-631884 

0411-632933 

0411-632504 

0411-632067 

Antwoord:_______________ 
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7.9. Toneel  

Hoe heten de toneelstukken van ’t Liempdse stukske’ van de laatste paar jaar? 

Antwoord:_______________ 

Antwoord:_______________ 

Antwoord:_______________ 

Antwoord:_______________ 

Antwoord:_______________ 

 

7.10. Tennis 

 

Hoeveel bedrijven maken reclame langs baan 6 van De Peppelieren? 
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8. Doe es Gek 

8.1 De prins van Ploegersland kan zijn werk niet goed doen zonder zijn adjudant. 

Wie was er adjudant bij deze prinsen: 

 1) ________________________ 

 2) ________________________  

 3) ________________________  

 4) ________________________  

 5) ________________________  

 6) ________________________  



Liempdse Buurtkwis 2014 – BV Klein Hoekje / Nieuwe Wijk – teamnummer: Reserve 

62 
 

 7) ________________________  

 8) ________________________  

 9) ________________________  

 10) _______________________ 
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8.2 Je prachtig verkleden doen niet alleen de prinsen, prinsessen en het gevolg, 

maar dat is voor iedereen tijdens carnaval. Elk dorp en elke stad krijgt tijdens 

deze dagen een andere naam. Hoe heten de volgende dorpen tijdens carnaval en 

wat was de spreuk of het motto van seizoen 2013/2014? 

 

1 Gemonde:  

  Spreuk/motto:  

2 Stampersgat:  

  Spreuk/motto:  

3 Vught:  

  Spreuk/motto:  

4 Liempde:  

  Spreuk/motto:  

5 Reusel:  

  Spreuk/motto:  

 
 

8.3 Een avondje thuis op de bank. Wat drinken en chips erbij. Heerlijk! Maar gek veel 

is er niet op de tv. Je kunt dan ook andere dingen bedenken. Bijvoorbeeld: 

Hoeveel Pringles gaan er in twee meter?  

Je legt ze zo achter elkaar, tegen elkaar aan:  

 

 
 

Antwoord: _______________________________ 
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8.4 Vul het krantenartikel aan met de ontbrekende woorden. (Brabant Centrum, 

Carnavalsartikel Liempde) 
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8.5 Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wat voor gemaakt tegenwoordig. 

Helemaal om het koken, bakken en braden in de keuken wat gemakkelijker voor 

ons te maken. Toch? Maar wat is dit toch allemaal? 

 

                    
 
 
 

  

                        
 
 
 

 

 

8.6 Grote smurf lost 32 rekenraadsels op per uur, Brilsmurf doet hier 3 uur over. Als 

ze samen 32 reken raadsels moeten oplossen hoelang zouden ze hier dan mee 

bezig zijn ? 

 
Antwoord: ______________________________________________ 
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8.7 Woordzoekers, je vindt ze leuk of niet. Bij deze woordzoeker hoef je maar één 

woord te vinden: Vind het woord Mississippi. 
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8.8 Welk computerspelletjes laten we hier zien? 

                       
 

 
 
 

  

 

                 
 

 
 
 

 

 
 

 

8.9 Suske en Wiske, tante Sidonia en dan natuurlijk Lambik en Jerom. Wie kent  ze 

niet?? 

 

Samen hebben ze nogal wat avonturen beleefd! Geef bij de volgende nummers 
van de rode vierkleurenreeks aan wat 
de titel is en geef antwoord op de 
betreffende vraag: 
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1 Nr 319 

  Titel  

  Vraag Wie dwingen Suske een dief te zijn? 

  Antwoord  

2 Nr 186 

  Titel  

  Vraag Wie is de rivaal van professor Barabas in dit avontuur? 

  Antwoord  

3 Nr 153 

  Titel  

  Vraag Welke naam geven Suske en Wiske de varaan? 

  Antwoord  

4 Nr 229 

  Titel  

  Vraag Wie is de vijand van Suske en Wiske in dit avontuur? 

  Antwoord  

5 Nr 92 

  Titel  

  Vraag Met wie trouwt Sidonia? 

  Antwoord  

 

8.10 Doe opdracht: vouw met het bijgevoegde vouwblaadje een kikker. Succes! 
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9. Dat smaakt naar meer 

 

Wat raadseltjes om te starten: 
 

9.1.  
Ik ging met mijn vrouw naar de bioscoop.  
Ik betaalde 50 gulden, zij is ouder en moest 75 gulden betalen.  
We gingen naar binnen en gingen op de 30ste rij zitten.  
De vraag is nu, wat gebeurde er in de 78ste minuut van de film? 

 

Antwoord:________________________ 

 

9.2. 
A: Sperzieboon 

 

B: Dildo 

 

C: Sojaboon 

 
 

Wat hoort er in het rijtje niet thuis en waarom niet? 

 

Antwoord:________________________ 

 

9.3.  
In augustus was er een fragment bij woord van de dag. Een luisteraar vergat 
na antwoord te geven de telefoon uit te zetten en iedereen kon daarna 
meegenieten van wat er daarna gebeurde, namelijk een heerlijke vrijpartij. 
Wat is de naam van de luisteraar die belde, welke radiozender was dit en voor 
welk WK was dit een stunt? 

 

Antwoord:________________________ 

 

9.4. 
Wat wordt er met de onderstaande zinnen bedoeld? 

 

A:  > 4 & x 

Antwoord:________________________ 

 

B: s>las u! u!z 7aa^ 7aay qay >l! 
Antwoord:________________________ 

 

C:  Hij bemint 's morgens een Engelse mier, welk woord zoeken we? 

Antwoord:________________________ 

 

D: Zeg mijn naam en ik verdwijn, wat ben ik? 

Antwoord:________________________ 

 

E: Zo te horen een pijnlijke vrucht 
Antwoord:________________________ 
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9.5. 
Het gebeurt wel vaker dat er op TV en de radio dingen uitgeprobeerd worden 
die normaal niet in het openbaar gebeuren. Vraag 3 is een mooi voorbeeld 
van een ongeplande actie, maar Giel Beelen heeft zich ooit laten pijpen tijdens 
zijn uitzending. 
 

Welk jaar was deze uitzending? Antwoord:________________________ 

Hoe laat was deze uitzending? Antwoord:________________________ 

Op welke zender was dit? Antwoord:________________________ 

 
 

En nu voor de smaakpupillen 

 

9.6.  
Witte wijn, wordt gemaakt van druiven die nobel schimmelen.  
Hierdoor verkleuren, schrompelen ze en wordt suiker, zuurte en glucerol van 
deze druif geconcentreerd. 
Welke wijnsoort is dit? 

Tip, Graves. 
 

9.7. 
Bijgeleverd bij deze test zijn 4 bakjes met daarin 4 kruiden. Wij weten echter 
niet meer wat we in welk bakje hebben gedaan. Zouden jullie ons hierbij 
kunnen helpen. 
 

Bakje 1: ____________ 

 

Bakje 2: ____________ 

 

Bakje 3: ____________ 

 

Bakje 4: ____________ 

 

9.8. 
Even de frisse buitenlucht in. Bij Kapsalon Janneke staat een pot voor het 
raam naast de deur. Hierin zitten verschillende soorten snoepjes. 
Hoeveel zitten er in totaal in? 

Jullie mogen er 25 langs zitten 
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9.9. 
Welke heerlijke spijs bereid je hier?  
 

Amandelspijs 

Maal de amandelen met de suiker fijn in het staafmixer en meng het eiwit 
erdoor. 
Bretonse koek 

Meng de bloem met het zout en bakpoeder. Maak een kuiltje in de bloem en 
meng daarin de boter, witte basterdsuiker, ei en de rasp van een citroen met 
elkaar. Meng beetje bij beetje de bloem erdoor. Kneed tot een soepel deeg. 
Verpak het deeg in plasticfolie en laat circa 30 minuten rusten in de koelkast. 
Verwarm de oven voor op 180 ºC. Rol het deeg tot circa 5 millimeter uit. Steek 

12 cirkels uit ter grootte van de tartelettevormpjes. Verdeel de helft van de 

deegcirkels over de tartelettevormpjes. Verdeel de spijs over de bodem. Schil 
de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appels in plakken. Leg de 
appelplakken op de amandelspijs en dek 

af met de rest van de deegcirkels. Druk de randen goed aan. Prik een gaatje 
in het midden om de stoom te 

laten ontsnappen. 
Victoriabeslag 

Roer het eiwit los met de suiker en meng met het amandelschaafsel. Verdeel 
over de deegcirkels.  
Bak de snabbelaars in circa 20 minuten goudbruin en gaar. 
 
 

9.10. 
Tijd voor een drinkpauze. Beschikbaar hebben we: 

  

 Ingrediënten 
 30 ml Malibu 

15 ml Aardbeienlikeur 
15 ml Blue Curaçao 

1/4 bananen 

ijsblokjes 

 

Bereidingswijze 
 
Vul de blender met de Malibu, de Aardbeienlikeur, de banaan en de Blue 
Curaçao. Voeg ongeveer 3 ijsblokjes toe en blend tot de cocktail romig is.  
 
Serveer deze cocktail in een flute en garneer bijvoorbeeld met een houten 
prikker en een parapluutje.  
 

Hoe heet de cocktail die je aan de hand van bovenstaande ingrediënten en 
bereidingswijze gemaakt hebt? 
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10. De Extra opdracht. 
 

Om 20.00 uur start voor alle teams de extra opdracht. 
 

Om goed voorbereid te zijn zorgt elk team dat de 2 meest sportieve personen 
(zichtbaar natuurlijk via kleding en sportieve uitstraling) zich begeven naar het 
startpunt. 
Dit startpunt wordt via een SMS doorgegeven aan de leider van het team. 
Het team dat om 19.00 uur als 1e zijn vragen op heeft gehaald, krijgt ook als 
1e de SMS met de start locatie.  
Er zit maar 1 minuut tussen de SMSjes aangezien we met zoveel teams zijn 
en uiterlijk om 21.30 de opdrachten afgerond moeten zijn. 
 

Bij elke opdracht staan 2 mensen van de organisatie te wachten. Deze 
mensen houden ook de score per team bij.  
 

ONTHOUDT HET NUMMER VAN JE TEAM. 
 

Succes!!! 
 


